


ЕРАЗМУС+ – це програма ЄвропейськогоСоюзу на період 2014-2020 рр., що
підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 
професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, 
Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) ПрограмиЕразмус+. 
Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС, 
Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; Туреччина, Сербія(з 2018 р.) та Македонія. 
Бюджет програмина 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Детальніше про програму : 

http://erasmusplus.org.ua





У рамках Програми "Еразмус+": 
"Міжнародна кредитна мобільність" у 
2021 році в Університеті продовжується 
виконання Міжінституційних угод з 
реалізації академічної мобільності та 
стажування студентів, аспірантів і 
викладачів із 
99 європейськими університетами із 
22 країн світу, включаючи  Австрію, 
Болгарію, Великобританію, Грецію, 
Естонію, Іспанію, Італію, Кіпр, 
Німеччину, Польщу, Польщу, 
Португалію, Сербію, Угорщину, 
Швецію та інш.



Направляючий 
університет

(КНУ ім. Тараса 
Шевченка)

Приймаючий 
університет

(Європейський 
університет)

Учасник 
програми

(студент)

Сторони, які задіяні у реалізації 
мобільності





Де?
• Сторінка у facebook-

Office for International 
Cooperation, @irotsnuk

• Канал в Telegram – Office 
for International 
Coopeartion, 
t.me/IRO_TSNUK

• mobility.univ.kiev.ua

• Офіційні сайти 
факультетів/інститутів

З чого почати? 

• Ознайомлюємося з 
актуальними 
пропозиціями

• Дізнаємося перелік курсів 
на наступний семестр в 
методиста на 
факультеті/інституті

• Консультація - ВМС, ВАМ

На що звертати 
увагу?

•Спеціальність 

•Курс
•Академічні 

програми в 
університеті-
партнері

•Дату дедлайну



Перелік конкурсних документів

1) СV / резюме в форматі EUROPASS 
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv;

2) Learning Agreement;
3) Мотиваційний лист;
4) Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою;
5) Рекомендаційний лист;
6) Індивудіальний графік;
7) Витяг із залікової книжки (перекладений та завірений);
8) Онлайн-форма.

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv


Learning Agreement – тристоронній договір на реалізацію мобільності з метою 
навчання/стажування в рамках програми Еразмус+, який підписується учасником 
програми, уповноваженими особами з боку надсилаючого та приймаючого 
університетів. 

На основі LEARNING AGREEMENT відбувається процедура перезарахування
кредитів. Наш Університет розробив положення про перезарахуваннякредитів, з 
яким можна ознайомитись за цим
посиланням http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk

Головне, що має пам"ятати студент - протягом семестру можна набрати 30 
кредитів і те, що дисципліни мусять корелюватись з основним навчальним планом 
ВНЗ, що направляє на навчання. Тобто, якщо ти вивчаєш право, то обрати 
політологію чи економікуне можеш.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmobility.univ.kiev.ua%2F%3Fpage_id%3D798%26lang%3Duk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGxfmpsAUtpOtTcv9Wt_UaswG7Kw


Інформація про студента та ВНЗ, що
надсилає та приймає

Table A, дисципліни приймаючого ВНЗ

Table B, дисципліни направляючого ВНЗ



Координатори академічної мобільності, які закріплені за 
факультетами 
(посилання http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=195&lang=uk)

методисти деканатів

Хто допоможе тобі заповнити
угоду?

Хто підписує угоду?
У випадку, якщо саме ти станеш наступним еразмузівцем, то тобі
необхідно буде підписати LEARNING AGREEMENT. Крім тебе, угоду 
підписує проректор з навчально-методичної роботи та координатори
академічної мобільності (відповідного факультету/інституту).

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmobility.univ.kiev.ua%2F%3Fpage_id%3D195%26lang%3Duk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyZOY_e07-hoagfcwXYsEUsMdU5w




твір про, цілі, мотивацію у житті
Головна мета: привернути увагу читача до Вашої особистості та сформувати
перше позитивне враження про Вас. Так щоб спонукати запросити на співбесіду, 
обговорити моменти, котрі й викликали інтерес.

Мотивація - це один з найголовніших критеріїв відбору, тому комісія звертає
особливу увагу на структуру та зміст мотиваційного листа.
Щоб правильно написати мотиваційний лист, радимо тобі звернути увагу на 
наступні питання:

1.Чому я хочу взяти участь у програмі Еразмус+?
2. Чому я обрав/ла даний університет для навчання протягом семестру?
3. Що я буду вивчати в приймаючомууніверситеті і які знання та навички я 
очікую отримати?
4. Як мобільність допоможе мені реалізувати плани/цілі? 
5. З яким досвідом я повернуся в Україну?

ВАЖЛИВО: Основна вимога написання — це стислість, чіткість, логічність
викладу і правдива інформація! 



Мовний серитифікат
Ти можеш подавати сертифікат 

міжнародного зразка або 
університетський.

Форма 
внутрішньоуніверситетського

сертифікату розміщена в телеграм-
каналі ВМС. Пошук за ключовим 
словом –*Language proficiency 

form_erasmus_TSNUK*





Індивідуальний графік
Індивідуальний графік –
документ, що містить 
інформацію про кількість 
перезарахованих і 
неперезарахованих кредитів. 
http://mobility.univ.kiev.ua/?pa
ge_id=361&lang=uk
Подається із вказаними 
орієнтовними датами 
складання сесії по поверненню 
та із візами-
погодженнями координатора 
з мобільності на факультеті/ 
інституті, завідувача 
кафедрою, начальника ВАМ. 

http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=361&lang=uk


1.Намагайтеся чітко і конкретно будувати свою презентацію.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!! Ви обмежені у часі -3/4 хв на 1 кандидата.

Окреслити 
соціальну 
діяльність

Обгрунтувати
свою 

мотивацію

Представити 
себе

Структура презентації: 2.Критерії, які
враховуються при 
виборі номінантів:
❑ Форма навчання
❑ Рівень мотивації
❑ Мовленнєва

компетентність
❑ Рівень академічної

успішності
❑ Соціальна/наукова

активність







http://langcenter.knu.ua/



Курченко Олена Олександрівна

Координатор програми Еразмус+
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